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ATA da Reunião do Interpet. 

 

DATA: 21 de junho de 2016 

HORARIO: 17h 

LOCAL: Centro de Educação Física e Desportos (CEFD) – Sala do PET 

Educação Física. 

Ao vigésimo primeirodia do mês de junho do decorrer deste ano, reuniram-se 

na sala do PET Educação Física, às 17hrs e 15min, os representantes dos 

grupos: PET Conexões Administração, PET Conexões Educação, PET 

Economia, PET Educação Física, PET Engenharia da Computação, PET 

Engenharia Elétrica, PET Engenharia Mecânica, PET Psicologia e PET Serviço 

Social, para tratarem os seguintes pontos de pauta: Informes, Situação do 

PET Psicologia e DiaPET. 

 Informes: 

- Não houve informe por parte de nenhum grupo PET. 

 

 Situação do PET Psicologia: 

 

- Sucedeu-se a seleção do novo Tutor para o PET Psicologia, onde um 

professor que tenta o processo seletivo a mais de 15 anos foi considerado 

inabilitado para assumir o grupo. Entretanto, não admitindo tal desqualificação, 

o mesmo encontra-se perfazendo atitudes constrangedoras a respeito dos 

bolsistas e denegrindo a imagem dos mesmos e da atual Tutora do PET. 

 

- O mesmo dedicou-se a anular a seleção e o edital, e entrou com um processo 

contra o planejamento anual do grupo. 

 

- Foi elaborada uma carta como meio de documentação, que será protocolado 

e enviado a PROGRAD para vetar tais condutas, grande parte dos tutores já 

assinaram em apoio ao grupo. 

 



- O PET Psicologia marcará uma reunião com a Pró-reitora de graduação, na 

próxima semana a partir do dia 27 de junho, para possíveis esclarecimentos, 

sobre como deverá agir em tais circunstancias. 

 

- Na terça-feira, dia 28 de junho, acontecerá uma reunião extraordinária do 

InterPET como PET UFES, ás 17hrs no PET Psicologia, com a participação 

dos representantes do InterPET, onde será lida uma carta detalhada sobre os 

ocorridos. 

 

- Foi proposta a elaboração de uma Carta de repúdio com apoio de todos os 

grupos PET, com a respectiva assinatura de petianos e tutores. 

 

 Dia PET: 

 

-Durante a reunião, foram sorteados as atribuições do DiaPET e os GD/GT’s. 

- Estrutura (1), Mesa de abertura (1), Assembleia (2), Integração (2), G39 (1). 

- O sorteio foi finalizado com o seguinte resultado: 

- PET Conexões Administração: Assembleia 

- PET Conexões Educação: GD/GT 4 

- PET Cultura: GD/GT Conexões 

- PET Economia: GD/GT 5 

- PET Educação Física: Integração 

- PET Engenharia da Computação: GD/GT 

- PET Engenharia Elétrica: Integração 

- PET Engenharia Mecânica: Mesa de Abertura 

- PET Licenciatura: Assembleia 

- PET Matemática: GD/GT 1 

- PET ProdBio: GD/GT 3 

- PET Psicologia: G39 

- PET Serviço Social: Estrutura 

 

 Próxima Reunião: 

 

- A próxima reunião será extraordinária, acontecerá no PET Psicologia, no dia 

28 de junho de 2016, ás 17hrs. Terá como pontos de pauta esclarecimentos 

sobre a situação do PET Psicologia. 

- A reunião subsequente do InterPET está prevista para ocorrer no dia 5 de 

julho, no PET Engenharia da Computação, ás 17hrs. 

 

 

 

 

 

 



Sem mais a declarar, lavro esta ata: 

 

 
_________________________________ 
PET Conexões Administração 

 
 
 
 
_________________________________ 
PET Conexões Educação 
 
 
 
 
 

_________________________________ 

PET Cultura 
 

 
 
 
_________________________________ 
PET Economia 

 
 
 
 
_________________________________ 
PET Educação Física 
 
 

 
 
_________________________________ 
PET Engenharia da Computação 

 
 

 
 
_________________________________ 
PET Engenharia Elétrica 

 
 
 
_________________________________ 
PET Engenharia Mecânica 
 
 
 
 

_________________________________ 
PET Licenciatura 

_________________________________ 
PET Matemática 
 
 

 
 

 
_________________________________ 
PET Psicologia 

 
 
 
 
_________________________________ 
PET Serviço Social 

 

 


